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 نيرللا - اضْيأ رابكللو - راغصلل دربيديل يبتك ةَلْلِم نم باتك اذه
0 1 
 ال رومأ ىلع اوعِلَطَي نأ نوديري

 2 ل ل ا ل ا ا ع
 يِرَجَحلا ناسنإلا ٍرْضَع يف تدجو نأ ذنم ىَقيِسوُمْلا هّصِق باتِكلا يور

 لك اهيلونو اهي يِغضن نأب ةريدج

 .ًاعِئاَر ًامسَو َنوُرْشِعو ةعبزأ باتكلا يف

 19174 « ةلوفحم عئبطلا قوقُح ©

 انلكخنا ف عبط



 يرجَحلا رصعلا يف ىقيسوملا 8202 50

 ارضع ىلإ هي منو يف "يقيم لمعي ناسنإلا ماقد
 دمي نك يف وُجد خيرا ل
 ذ وُدْئيَو ٠ (لازتلاب ًايبش ًاناويَح) الي قالي «ٍناوَبَح لج ُهَمْسَج

 فلي دايص هيف ودبي . اسْنرَف يف جييزأ 1 00 31

 -ي ةينشنال كو

 0 نس ًآلَدَب ا

200 06 

 . اقيم َنْيَألا 0

 ىلوألا هاما رحّسلا َناَكَو رح انك لوألا ناسْنِإِلِ قتيلا د تدي

1 
 اهب موقت

 ِءاَفِشَو لَمْ و 0 وعلا 2 مهد

 . ٍضْرألا ٍباّصْخِإو « ىّضْرَمْلا
 «”يقيسوم لمع يأ أ َرهَو «ادئاس ناك يذلا دال مه لوسي 6 ق6 فقع ع

 هاف لت اد يس ماك ؛ ًاطبست َناَكاَمْهَم
 آن اًسنإلا

 .ضوُهكَل لاجر ىّقيسوم



 ىلوألا ٌةيِقسوُملا تالآلا
1 
 اًميف نودايصلا ّدَخَأ

 را طسب

 ةَفِلتحُم او نم
 ترسل ءادمأل ا َماقَم موقت 'يك وجم ال 2

 لخأو ءوبَصتَْأ ةاَقْوَج ا 4



 ويلا دهَملا يف ىو
 تا الا ا مقا ٍدهَعلا يف ُد

 ِءاَِغْلا ّلْثِم سَراَمُي 1 ب يي 0 نأ 2ك

 ينل دود ٌريِماَرَم سّدَقُمْلا بباَتكْلا يفك ؛ شفا ٌماَقْيو تيل ب 3
 ٌيدوُهيلا ةالَّصلا ِتاَعاَمتْجَأ يف 00 ع



 امو نايا يف ىتيِسْمْل

 ٍتاّيَاَبُمْلا 0 اوناكو ارك ىتبسوخلاب اوُمتْحا كلذ عم مهن رع
 ةّيموأوألا ٍباَعْلألا تالاَقتْحا يف يقسم ة

 0 كلذكو ءاّده اًنرْصَع يف َنييْرد 0

 5 يالا يآ كيلا َد ديشان :انألا بجحا

 ٍتاياوزلا يف ابك ارْوَد ري ع

 «نييعمْلا ني ٌةقزج اهب موقت م2 ل
 اع ةياوزلا نو اناَسفأ هوذا ل عشمالاو) روك

 برغالا هيلا 0 ا

0 0 

 ةيبدلا تالافتحالا

 هلا ءاَرقُفلا ني ءالزه



 سيلا دهَع لا يف قِسمْ
 اميجا يف َريماَرمْلا َنوُدشْنُ لئاوألا َنوِْحَِملا ناك

 نأ َرَرَق ٍةَدَّدَحُم ةَمِظنأ تاذ 7 ُ 3 6 2

 رييكلا روحيرج ابابا داشْرإب "عضو دَقَو .
 يف هسا اَهمْخََت نأ

 ردت اًيوروأ ِءاَحْنَأ عيِمَج لإ نا ل
 رق يتلا ناحلألا مادختنما بوو ىَلَع ديِكلاو ٠ َنيلئرمْلا

 .اذه

 ةلوادنللا ةيقيسولا تالآلا تناكو
 0 ا َريغ اَهَلَعَج امم « حّرملو ٍصقّرلا نينارغأل
 اَبرا كِلذِل . نيئانكلا

 يف ينل
 ناك 0 ىَلَع اًماَعِسوُم 3



 ُناَحْنألا هب انكت واحت وب ريوأسأ 0 م

 ولت نيف نفق والاد كا :ةوعرب ري نارتلا خيرت

 قرشا تالا لعل د

 1 0 تا 1 1 د

 وأ « ُهَقوَف ةّيقبس وحلا ٍتاَراَشإلا عضَوِل
 اع 00
 تّروطت ل عضو ُدْعَب ايفو .ررقملا م

 0 ا 0 لمس ا
 عر

 يهو يعمل َنْحّللا عبتت م مال 0
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 ىتيبونلا يف نيرألا نت
18 

 ء مرر

 كلا ا
 ًاقيقد ًالكش تّذخأ دق ١؟0٠0 ِهَنَس ىلاَوَح مسرعا 55

 البلا يف اَهُدَدَع ناكر رطْنمأ ىَلَح بت يقوم زول تناك .
 لا ماو ( ه ) ليوا ممل تارا مَ (ًنابحأ رك هَ
 لكس دقو « يتلا لِصاولا زورو ,مشاب بولا اذه ضو دق
 منا يا

 .ةقيوغلا ملم قولا لع امص انأ دوس حاتم ا ني
 نوم اوحارف ٍديداحلا بولسالا اذه نم ةدافالا ىلإ ٍةسينكلا ويقيسوم عر

 مدم#
 ىقؤأ ٍتاَداَشْنِإ نم نيم ُهَوُهَجوي اوناك ام لضفب «ًاديقعت رثكأ ىقيسوم
2 
 .زوُمرلا رزه ةَطِساَوب قَد

 « يِلْضألا َنْحّللا مهن ٌةَعوُمْجَم لت هيام لكلا
 * | ([2234, اه 0 1 ا 56 66 7-0

 رشا بولسأب « يلصألا نحللا نم ٍةعونم ٍناَحلا ليت
 . هيل دوَُتَْأ «”يِلضألا نْحَللا نع دعت « صم زأ ىلع

 ألا ارت ليا تن.
 .ةيرَشبلا تاَوْضألا ىلع اوُدَمَتْعا َكِلَدِل «ٍتوّصلاَ

 .قيقيسوم قع فيلأت يف روُمراَو رطنألا ٌمِْخَتسَي 'يتيسوُم



 ىلا نورا يف نونو وقم

 دم ةروهنشملا ٌريطاسألا نود
 يدقملا ءالزقإ دعا داقإ دع .رّموه - ريوشلا "ينل ٍِضاّصَقلا هع

 يه ءىطاش ىلإ َنيئاَمزونلا َنيِلوَجَتمْلا
 و هَ هزي نعم ٠ ىلا نورُفْلا يف ٠.اووا
 3 يللا اَذَه ّلْثِم َناَك

 ةترثكتلا واحنألا ضن كتم نوي نجلا سلا كك
 نم نأ ارثاك مُهّنأ ديك طيب كرت ولآ ىلع اهنوفزعي ٌةّيقسوُمْلا زومرلاب
 ٍوحَطَسملا ٍةَجْنمَكلا ,عاونأك- قرّشلا نم هربوا تالآلا اًبيوأ ىَلب َلَحْدَأ

 ِعَّصلا ٍةَاَرلاَو « (يِلخاَدلا الغل
 ةقورعملا َةيِداَعْلا ةجنمكلا ةشن 2 /

 . نقلا تخت اهيَلَع فعلا َدْنِع ْمَضوُتَو ٠ ويلا
0 

 || با

 نأ داع 211٠١ ماع ىَلاوَح ٠ اَسْنرَف يونج ءالُتَدْنِع تعش دقو اذه
 مم ا ها ا ل ا

 فزعَيل الوجتم ايقيسوم ٌرِضحَيَو ةصا هل

 . ةراهمو ًاعضاوت تكلا ”نيِلوجَتملا َنيِقبسوُمْلا نع مهل زيت «ريفورت» بقل

 .هفويضو ٍكِلَمْلا نَع فِ نوني َنوُوَجَملا وبقول



 ىلا ٍروُصَعلا يف يردك ىَقِسوُملاَو وُلُْلا ىتيسوُم
 افكار اكيجبو اَْنروو اياطبإ يف ءارتألاو وما تآطاكب أتاك

 َرَشَع َسِماَحْلاو َرَشَع ميار ِنيرَمْلا لالخ 'يقيسوُمْلا يّقلا طال احّرْسَم

 رثه ارت كلم لم) ءارمألاو ٍكوُُمْلا نيم ربك َناَكَ
 مهل اوُعَضَب 'يِك ىقبسوُملا يلوم ضب وُمِدخَتسَي اوُناَكَو ٠ نييقيسوُم مهن
 . مهياَحضأ ّمَم مهتاطالب يف اوي وأ اهو ناحل

 (نيِياَحْلا يِ

 تالاقيحالا يف ةّصاخ ِةّيِقِسوُم تالآ ىَلَع فرت ُناَحلا ًاضْنأ تَعِضْوَو

 اج يلو «ٍوصاخ َحراسص ىلع اناحأ لعق اتناَح يتلا « يفرم صر
 ا
 ْنَدهَم تالاّتحالا هذه ُلْثِم .يَْلا نياَلَو ةقرحُرلا لاكي اهيف ىّنُْي

 . ميلابل) يليْنَلا صقر ماي

 ثِئَحِب «يِكيوُناَكلا نياَدقلا ناَحْأ ىَلَع ةَديِدَج
 0 ا ا

 لصشم ماغنالا| نو ةلساس يف ضقختتوا عقترت

 .وتفولا رتاذ يف مجسم هَل اهنِكلَو « ٍضْنَب "نع اه

 رن ما
 ايقيسوم تارييغت اولخدأو

 ةَفِلتخُمْلا تاَوْصَألا َتَناَك

 . ىلعلولا روُصُمْلا يف "يكلم يلافتحا بِكوَم 7



 بْعّشلا ىَقيسوَم

 ىَقيِسوُمْلا تناك .ًاِداَن الإ ة

 ّييدلا مها

5-0 
 وما اَهمْدَقُي ناك يلا

 قه ةئارحْلا نينا موي ىّمَسملا ميلا ِةميَقلا ةُيلَميحَلا ماّيألآ هذه نم
 نوُلتمُملاو فويسلا وُصِقار هيف ٌرهتشأ يِذلا (ةّّسلا يف نتا مي وأ
 ةئِفْت 'تاَضاَرسل هيف مَ تناك رب لوأ "تلد نأ .َنوَجَتملا

 « قمْحَألاو « (ٍناَضِح سر اَهِفَرَط ىَلَع اًضعإ ٍَبّللا - ٍناَصِحْلا بكرم ُلْئم

 يف َنوُحفاَاو َنوُصِقارلا ِهلْوَح نيو رمل - لجو ءرَضْحَألا لجو

 .لوطلا ىَّلَح َنوُبراَضلاو قاؤبألا

 .دلع ذي يف قيل .حرتلا تالا
5 



 يثيباريلإلا ِرَملَأ يف ىَقبِسوُمْلا

 اند

 دف ةعئاّشلاو هَلْ هَل يشياريلإلا رْضَمْلا يف ىَقيوُمْلا تحبْضأَو
 نوُفظَوي تاتوييلا نم ريثك بابرأ َناَكو . لاَمْعألا اجر ربك راجت
 دكا َنوُكِلمَي اوُناَك اَمَك ٠ ْمُهَحَم ْمِيِقُي ْمُهَل ًاَصاَخ

 . ةَصقارلاو

 را تطل نأ ارق اني دع فرب نا كل

 .ونايبلاب نوُكَت اَم ُهَبْشَأ ٍوقوُدْنُص لْكَش ىَلَع

 « درب مُهَق ارتلكْنِإ يف يثيباريلالا ِرْضَعْلا يف ىَتبسوُمْلا يفلوم رهشأ اَأ

 .دنالود نوَجَو يلّروم ساّموتو

 . علا يثيازيلإلا ٍرَْمْلا توب دَحَأ يف ىَقيسوُملا َنوَُِي



 لو دالبلا لأ اهئ

 ار هس را 2 0

 .رشَع َسوداَّسلا نَا يف
 0 ل ا ا

 نعل ناكو . يِعاَمَجْلا يينكلا ليترتلا يف مهم رود نغزالل َحَبْصأَو

 اذه يف َراَصَم «ٌةيْوَص بيانا امامنا لكأ ناك هنأ الإ «ةليوط ٍةَدُم نم فورم

 .ورِخآو ساَدقْلا ِءدَب يف ًادرَمتُم هّيَلَع فزْعُي َناَكو ٌرثكأ ماَْنَأ اذ ِرْضَعْلا

 مذ ةدرفم سالا ىلع 2

 ةدوشلالا يهو) هاَتاتناك» يقوم مطِقْلا وه ُلئِم تيم .ن
 5 ا ل

 نم لوطا يهو) «ويزوتاروأ» وأ (اًرتسكروألا اَهبَحصت يتنلا ةليوطلا ةّيني

 ٍءاسصْلا ٌةالّص» ٍةيوَّطلا ةّييدلا تاعوطقملا هذه ٍرَهْشَأ نيو . (انَتناَك

 . خاب « حيرت ِدّيسلا مالآوو يوزفتنومل حيو

55 



 0 0 0 يف هل 00 وألا

 يف ةّبيحم هيا 1. يقع ف
 ها رحبوا ٠

 تّيمس دقو 00 سوال و ل

 ل
 ب قلبا اومتْها

 1 0 00 اق

 ىلع ًايلِك تَدَمَتعا يت ا 0 تاروألا

 ميت
 تَلظَو 2189 َةَنَس يدنا ةَئيِدَم يف اريوألل ة ةئاعو راد وأ تحبتلا

 برقي ام ةيِطاَرفسَألا ةَقَّطلا ىدَل ََلَضَمُمْل يهل يامل اريوألا ىّقبِسوُم ماع

 . ماع قم ني

 , ياَسِف ٍرْصَق يف اًروأ ُةلْقَح
37> 



 ٍ 0 تالَقَح 0 تايزوكلا ©



 ِتاَعاَق وأ اًريوألا.ر وذ ىلإ ١

 تا 0
 « ِةَليوُط قاّروا ىلع ةعوبطم اخسن نوعيبي

 1 آو .«دْئاَسْدوُرب ١ ملسأ
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 يقيسوُم ٍضْرَع وأ - لوَسَتُملا اًربوأ

 ل ل ا 0
 تضع امنع ٠ اَرتلكْنِإ يف 106 هس ٍنْيَقبَطلا يا

 خيبات ف ناك دج 6 نك اينما اًريوأ» 12 وأ

 6 لوستملا اريوأو نم ظن



 ارا

 ةزيبكلا ارجو ألا قيوم دق

 . (ًدِهاشَم

 :و اثادحاو رِظانَم
 ل

 را ىهت

 ا

 حلا ارتسكروألا ىّقيسوُم ارت امو .ههريَع

 ا َةاَوْه نم نيريثكلا َدْنِع َةَلّضَفْمْلا يه َرَشَع عب مسالا

 .ةّيوفسنب ارتسكروأ



 ايل

 دزوكسبزاهلاَك حيتاَعَمْلا تاَذ
 ةملسآ ايلاطبإ لْجَروناتي لأ مَنَص دَثَو ٠ ( لانيجْرِفلا) ميِدَقلَ

 لا قلي لَو . 1706 ةَنس يروفوتسيرك سانا ّنألل ؛رْمألا لو يف اجاَورونا

 .ةئيلا
 ها

 ٍدعْنلا ىلإ ليَ 18٠١ مَع ىَلَوَح تأَدَب
 ذو: تارضألا مح يف ويس ىلع اهلك مَ

 َك دَقو .ًاجاوَر رثكأ حبضأو .ونائيلاب "مُهماها ُداَدْزي ُساَّلا
 ةداَهْلا تاوضألا ىّمَسَْو) ةَياَملاو ةَتِاَهلا ماما ونايبلا 2 هم سا 56 5 3

 رمل ِءْوَض اًناتوس» نفوهثيب ةَعوطقم هئاقدصأ ٍضْمَبِل ُفِزْمَي تسيل



 ٍهَدَع روُدقَم يف َحَبْضَأَو . لوخدلا راَمسَأ ٍضيِفْحَتب

 هَةَضياَقُملاِب سوُرَعدَو . هيزيبل «نمزاك»و ٠

 يفو - « رتجافَو : يِدْرْفَو

 «ةيليشإ قالا ينسي اريدأ "نم



432 

 3 َلوَح ِبلاَْلا يف ٌروُدَي « صِقاَر ٌضْوَع وُ هيب

 اللا ةَمبَط ىَلَع اهرْمَأ لوأ يف هيلا ترَصقفأَو .ٍةلِماك اًريسكروأ ىَقبسوُم

 ِدَحْلا هيلا ْكّنَصَنَت الو
 00 ل

 يدتري لب « ٍضيِبالا يديلقتلا سابللاب
 ف :مهراوذأل يرش ا وصفا

 .هراَثلا ربط » هيلاَب ني ٌرَظْنم



 | ارروألا ذبل ىف شَسُت ةيقيسوُملا تائحرسمْلا هزه تناك

 يناغألا َناَحْلأ تناك اهئاَحْا نأ كِل

 . وداّكيِمْلا» - ناَِلَسَو تريلج : (ارئلكنإ) ُةَيلْزهْلا اروألا

 .ايورطلا ةلمزألا» - راهل :

 .بلاطلا رمألا» - غرس : (اكر ل

 .ًاجاور اهريأَو « ينغألا َلَمْجَأ تَطْمَأ يلو يِضاَمْلا فلا يف تعض

 .ْناَفِلَسَو ترثجِل وداكيمْلا اًريوألا نم ظن
4 
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 لك نع لحي اعبأم هناي اجلا ىقبسوُم يف امهم ارسم انه
 388 ا 2 2 ملا ها سر 2 ل
 ناحلألا يتأت ثْيحب تالآلا ىَلَع فرعا وه اًمُهْدَحا . ىقيسوم نِم اَهَقبَس ام

 ٍتْوَصب 'نكلو ءاكرييأ وُ ايي ناك يلا ٌةتبزحْا هيلا يناَألا انك

 ةيرَكْسَعلا تاَضاَرعتسالا ىقبسوُم ْنَع لوقنَمْلا 04 - م"- - ١
 ٍنِطوَم ءزئاّيلر وأ وين يف اًَهوُعِمَس نق جونزلا ناك يتلا ل ل ا

 لو. قس

 ينل

 ىّلوحِزاَجْلا ىَقبسوُم و

 وأ هولاَجِتنأْلا» ىَلَع اَهُداَمِتْا اجلا ىَقيسوُمِل ىرخألا ٍضْئاَصَخْلا نمو

 َةّصاَخَو « ىقيسوُمْلا رعاوْنأ نم ريثك يف اَهَرْأ زاَجْلا ىَقيسوُم تَرَ دَقَ 00

 .لاجترالا َبوُلسأَو عامبإلا اجلا نم ُدْحأَ لات ال يلا ةيَِّشلا يناَغألا يف

 .يلطألا ٍنْحّللا يحَو ني «ُلِجَترَي» ِزاَجْلا ُفِزاَع



 را
 ناَحلألا ٍلَمْجَأ ني

 م ا رع ع
 هع مرهم د

 ناك ا را 5 ا 0 أ ةراكاو ٌةيَغأ كلي ناك

 0 هي

 اهاَتأ ذوو «"تميطَو تلج اهنأل ادبأ نآلا يناغألا ورذح َتومَت
 نو هيو اَمَ يناَغألا كلي لاَمَج اوُفَشَتْكأ َنيِذلا بابشلا "نو تيما ةاوه
 رم مَ ةَعيِدَب ِتاَمِلَك

48 



 عاَمتسلا اًنروُدْقَمب َمَبْضَأ ْدَقَف «ٍليجْنَشلَو يدار ةَطِساَوبَو ميلا ان ل ه2 هي ماا اولا
 ا
 رش اي يأ نمو ىقيسوم يأ ىلإ

 َةَدِع ٍليِجْسلا ٍةطِساَوب اهَمَمْسَت نأ عيِطتسَت كِلذ َقْوْفَو .

 يف ًابيس اَْيَلع اًنوُصُح ُهلوُهسَو «أنآلا ىَبسوُمْلا نم
 ٍبَبسِب سل مص دَقل .اَهْلِإ عامتتسألاب ٍماَمِيْهالا نم

 اَهنك هيب وني ةلئسملا ىو ار "ني ماد يتلا تملا وَ
 ِدَحْلا ٍءاَْثَأ يف اَْيَلإ َنوُعَِتسَيَك « ةّموُيلا مهتاََحِل

 نم ريثكلا كانه أ 8

 ريثك دوُجُو ناك امر

 اًكشألا ني لكشب ينم الان

8 00 
 ةّيقبسوُمْلا تاّعمَجتلاو
0 
 تنا كرتشتو

 ةيقيسوُم هلآ ىَلَع ّفْزَعْلا ع نأ ُلَضْمألاو اذه

 . يقيسولا ِءاَطعلا يف د

 .يفاكْلا ماميْمآلا َةَدّيجلا ىَتبسوُملا يلون نأ ايل



 حوتصلاو ىقيسوملا هلْ

 (دؤألا ءزحلا) نييقسولأ رابك ريم - ١
 (يلاثلا ءزلا) َنيّيقيسوْلَ رابك ريم - ١
 ىقيسوما ةّصق - <

 5ةز165 662/ةرهطاع
 رخللاب دربيدي ةليلس ىف اناتك ١ ١١ نم ؛زكلا تنالا هج

  ٍراَمعلالا تلت تبان عيضاوملا نم ! 0
 : ترم انهن ّضاخنا 1

 تورت« حلصلا ضاّير َةَحاَس ؛ نادل ةّبتكم


